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KẾ HOẠCH
Triển khai phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc

trong thực hiện nhiệm vụ của sở  năm 2020

Nhằm phát huy truyền thống yêu nước, sự đoàn kết, sáng tạo trong công tác,
lao động và học tập, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020, Sở
Kế hoạch và Đầu tu ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua lập thành tích
xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
- Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân; tạo

khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng, đều khắp trong toàn ngành, phấn đấu hoàn thành
xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc;
tăng cường trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân trong các
cơ quan, đơn vị; xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong toàn cơ
quan.

2. Yêu cầu:
- Phong trào thi đua phải bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của  và  được phát

động sôi nổi, sâu rộng đến mọi công chức và người lao động, góp phần tích cực hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.

- Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen
thưởng; việc khen thưởng, tôn vinh đảm bảo chính xác, công khai, công bằng và kịp
thời, tạo động lực để các tập thể và cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao.

II. Đối tượng, nội dung, thời gian thi đua:
1. Đối tượng thi đua: 
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác  năm 2020, cụ thể:
- Văn phòng, các phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Cán bộ, công chức và người lao động công tác trong đơn vị
2. Nội dung thi đua:
- Thi đua thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và

trả kết quả thủ tục hành chính.
- Tất cả các công chức tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua:
+ “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”
+ “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước xây dựng nông thôn mới”
 +“ Giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh 
nghiệp” .
+ “ Doanh nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu hội nhập và  phát triển”



- Tất cả các phòng chuyên môn căn cứ vào Bộ thủ tục hành chính đã được
công bố và Quyết định cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính 30% theo
Chỉ thị số 24/CT-UBND tỉnh ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh.

- Giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước thời hạn so quy định, bảo đảm
99% số hồ sơ được tiếp nhận trở lên.

- Không có sai phạm trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho cá
nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Có thông báo xin lỗi và gia hạn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức và doanh
nghiệp.

- Có không khai minh bạch thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử
và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp Tỉnh.

- Lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ
hành chính công của Sở.

- Cập nhật tình hình xử lý văn bản chỉ đạo điều hành trên phần mềm chỉ đạo
của UBND tỉnh.

- Xử lý văn bản đến, đi trong ngày trên phầm mềm i-desk.
3. Thời gian thi đua:
Từ ngày 02/01/2020 đến ngày 31/12/2020.
III. Tiêu chuẩn, thời gian, hình thức và kinh phí khen thưởng:
1. Tiêu chuẩn khen thưởng:

a) Đối với tập thể:
- Thực hiện 100% các TTHC tại bộ phận một cửa và ứng dụng CNTT trong

tiếp nhận và trả kết quả; Giải quyết hồ sơ đúng và sớm hạn đảm bảo trên 99% và có
văn bản xin lỗi đối với hồ sơ trễ hạn; Thực hiện cung ứng dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3,4 đầy đủ theo lộ trình của Chính phủ và của tỉnh.

- Triển khai có hiệu quả danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm và
khung năng , quản lý CBCCVC, người lao động theo đúng vị trí việc làm

- Thực hiện báo cáo công tác báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu đảm bảo chất
lượng, theo thời gian quy định.

b) Đối với cá nhân: 
- Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương

chính sách theo quy định của pháp luật.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đề xuất giải pháp, sáng kiến đóng góp

tích cực, hiệu quả trong việc thực hiện công tác năm 2020 tại cơ quan, đơn vị.
* Lưu ý: Không thực hiện khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đang trong

thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh
tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác
minh làm rõ.

2. Thời gian khen thưởng:
Tổ chức tổng kết phong trào thi đua và biểu dương khen thưởng vào dịp tổng

kết ngành năm 2020.
3. Kinh phí khen thưởng:
Thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

và các quy định khác của pháp luật. 
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IV. Tổ chức thực hiện:
1. Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở; Lãnh đạo Văn Phòng triển khai

hoặc tham mưu Lãnh đạo triển khai đến tất cả công chức người lao động trong đơn vị
thực hiện tốt những nội dung đã phát động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện
nhiệm vụ năm 2020.

2. Giao Chánh Văn phòng chủ trì, phối hợp với Lãnh đạo các phòng chuyên
môn thuộc Sở theo dõi, tham mưu tổng kết phong trào thi đua đồng thời lựa chọn các
tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc đề nghị Giám đốc Sở  khen thưởng
theo thẩm quyền.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua lập thành tích xuất
sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. 

Nơi nhận:
- Ban TĐKT Tỉnh (để bc);
- GĐ, các PGĐ ;
- Các phòng;
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công Vinh
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